KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2018-0391
Klager:
Karsten Ulstrup Kristensen
Valdemarsvej 1, 2 5
8960 Randers SØ
Indklagede:
Nomid Ltd
75 Bell Gardens Haddenham
CB6 3TX Cambridgeshire
England
Parternes påstande:
Klagerens påstande
Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”https.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 18. januar 2018 med tre bilag (bilag 1-3).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”https.dk” er registreret den 6. februar 2003.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Domænenavnet https.dk bliver i øjeblikket brugt som et 'prisskilt', hvorpå der står at
domænet er til salg (bilag 1 viser den side der fremkommer, når man besøger hjemmesiden
https.dk).
Ved at søge hjemmesiden frem på webarkivet web.archive.org kan man ligeledes se at det ikke
tidligere har været anderledes.
Hjemmesiden giver mulighed for at man kan tage kontakt til sælgeren (præcist ordvalg er
"Submit an inquiry to the seller", se igen bilag 1). Hvis man udfylder sine

1

kontaktinformationer heri, bliver man kontaktet af Paul Jalili Mikkelsen, der er registreret
som kontaktperson for registranten af domænet, Nomid Ltd.
Paul Jalili Mikkelsen skriver at domænet er til salg for $2000 (se bilag 2 og bilag 3).
…
Da domænet https.dk udelukkende er erhvervet og bibeholdt med videresalg for øje, ganske
imod registratoraftalen med DK-Hostmaster, bør domænet videregives til den næste
registrator på venteliste til domænet.”
Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – NL2660-DK – har registreret
i alt følgende 79 domænenavne af forskelligartet karakter. Ved opslag på de 10 første af disse
domænenavne fremkom der hjemmesider, der i lighed med hjemmesiden på domænenavnet
”https.dk” ikke har et reelt indhold:
579.dk
7ni13.dk
alexandre.dk
amt.dk
aq.dk
autostation.dk
bochmann.dk
bookauto.dk
buy.dk
bøchmann.dk
carcenter.dk
carstation.dk
cde.dk
cyklist.dk
ebiler.dk
ebutik.dk
echampagne.dk
egolf.dk
ehome.dk
ehotel.dk
ekok.dk
emedicin.dk
epicerie.dk
etennis.dk
eventauto.dk
eventautos.dk
ez.dk

formvoyage.dk
guy.dk
gz.dk
havneparken.dk
hc-biler.dk
hcbiler.dk
hosting.dk
https.dk
invitation.dk
iphone.dk
jalili.dk
jegvedalt.dk
kirkeplads.dk
lepicerie.dk
lépicerie.dk
minibus.dk
naestvedkunstforening.dk
nbk.dk
nomid.dk
oui.dk
pejman.dk
pic.dk
pixel.dk
promocie.dk
promolto.dk
promosimo.dk
punkt.dk

rengoringsstation.dk
rengøringsstation.dk
selectauto.dk
selectautomobiler.dk
selectcar.dk
selectcars.dk
seotelo.dk
shirt.dk
shophotel.dk
shopservice.dk
smser.dk
susaahavn.dk
teloseo.dk
tennshop.dk
tenntour.dk
thaibox.dk
vinerie.dk
vinery.dk
vinium.dk
was.dk
webfederation.dk
webshopseo.dk
when.dk
winerie.dk
épicerie.dk

Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at domænenavnet ”https.dk” i øjeblikket bliver brugt til at annoncere, at domænenavnet er til
salg, og der har ikke tidligere været andet indhold på domænenavnet,
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•
•

at klageren på forespørgsel har fået at vide, at domænenavnet ”https.dk” er til salg for 2.000 $,
og
at domænenavnet ”https.dk”domænet https.dk udelukkende er erhvervet og bibeholdt med
videresalg for øje.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil
blive afgjort på det foreliggende grundlag.
Nævnets bemærkninger:
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets
forretningsorden af 1. december 2017.
Klageren har gjort gældende, at indklagede har registreret og opretholder registreringen af
domænenavnet ”https.dk” i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om
internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd:
”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med
videresalg eller udlejning for øje.”
Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013
(Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet:
”Det foreslåede stk. 2 er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2.
Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et
eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge
domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har
en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan
være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en
anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den
pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes
begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert
anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i
medfør af bestemmelsen.
Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i
tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet.
Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor
den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en
økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt
eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været
økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en
økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder
bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en
registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et
reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er
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tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om
bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold.
Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner.
Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser.
Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved
enhver efterfølgende adfærd.”
Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”https.dk” har været udbudt til salg på
hjemmesiden ”uniregistry.com”, og at hjemmesiden på domænenavnet ”https.dk” tidligere har
indeholdt en meddelelse om, at domænenavnet er til salg. Endvidere fremgår det af sagens
oplysninger, at klageren ved henvendelse er blevet tilbudt at overtage domænenavnet for 2.000 $.
Klagenævnet finder, at der herved er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med
indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”https.dk” alene er økonomisk
vinding ved videreoverdragelse af domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen og
har således ikke afkræftet denne formodning.
Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagedes reelle formål med opretholdelse
af registreringen af domænenavnet ”https.dk” har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst
gennem videreoverdragelse af domænenavnet. Det følger heraf, at indklagede opretholder
registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2.
Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har
været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses
for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at
burde overføres til klageren.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”https.dk” skal overføres til klageren, Karsten Ulstrup Kristensen.
Overførslen gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 23. maj 2018
___________________
Jacob Waage
(Formand)
Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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